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على أساس  ٪2.7استقر معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك دون تغيير عند 

ال وتراجع معدل التضخم في معظم المكونات.  وذلك نتيجة ،سنوي في أغسطس

حيث استقر في  ،من معدل التضخم العام التضخم األساس أعلىيزال معدل 

التضخم في  يتسببعلى أساس سنوي. وليس من المحتمل أن  ٪2.9أغسطس عند 

ذكر على معدل التضخم ضغوطات تضخمية ت   وضع في سكنمالخدمات مكون 

المتوقع أن تتسبب أسعار المواد العام خالل ما تبقى من هذا العام. ولكن من 

وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المواد  ،الغذائية في ارتفاع الضغوطات التضخمية

المفترض أن تحافظ الزيادات النسبية في أسعار مكونات  كما منالغذائية العالمية. 

معدل التضخم العام الذي  راالمالبس والمفروشات والخدمات المتنوعة على استقر

   .2014لكامل العام في المتوسط  ٪3.0المتوقع أن يبلغ من 

ليسجل أبطأ وتيرة له  واستمر معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية في التراجع

٪ على 2.0من  ،أغسطس٪ على أساس سنوي خالل 1.8 عند منذ أكثر من عام

ويعّد التراجع في أسعار المواد الغذائية العالمية خالل العام  .يوليو فيأساس سنوي 

 ،أسعار المواد الغذائية المحلية تراجعلعامالً أساسياً  2014ومعظم العام  2013

 وذلك ،خالل األشهر القادمة محدوداً  تسارعاً  بدورها التي من المحتمل أن تشهد

    تماشياً مع وتيرة األسعار العالمية.  

 عندهذا العام استقر فيبدو أنه قد  ،يخص معدل التضخم في خدمات المسكنما  وفي

معدل  اعتدالاألمر الذي قد ساهم في الحفاظ على  ،على أساس سنوي 4.5٪

معدل التضخم يبقى التضخم األساس ومعدل التضخم العام تباعاً. ومن المتوقع أن 

ى نهاية هذا العام على على أساس سنوي حت ٪5الى  ٪4في هذا القطاع في نطاق 

 وذلك وسط االستقرار الذي يشهده نشاط قطاع اإلسكان.  ،أقل تقدير

وشهد معدل التضخم في قطاعي المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة المنزلية 

على  ٪4.3على أساس سنوي من  ٪4.9ارتفاعاً طفيفاً في أغسطس ليصل الى 

من المفترض أن يؤدي استقرار معدل التضخم في أساس سنوي في يوليو. ولكن 

. وقد استقر في مكون المفروشات المنزلية األسعارمكون اإلسكان الى استقرار 

على أساس سنوي في  ٪2.3أيضاً معدل التضخم في مكون المالبس واألحذية عند 

في الفترة ما قبل إجازة طفيفاً شهد تسارعاً قد  هالمحتمل أن إال أنه من ،أغسطس

     عيد األضحى. 

الذي يشمل أسعار  ،معدل التضخم في مكون السلع والخدمات األخرى وتراجع

. مستحضرات التجميل والمصوغات والمجوهرات الذهبية وبعض تكاليف األعمال

على  ٪6.3مستوى له عند كبيراً بعد أن بلغ أعلى إعتداالً حيث يشهد هذا المكون 

نتيجة االرتفاع الكبير الذي شهدته أسعار  2012أساس سنوي بحلول نهاية العام 

في أسعار تراجع الكبير البسبب  حاداً  انخفاضاً  المكون شهد فمن بعدهالذهب. 

الذي جاء بدوره له أدنى معدل  من اً يمتعاف النمو فيد المكون وعا و من ثم ،الذهب

على أساس سنوي.  ٪27بنسبة  المكون هبط حيث شهر يناير من هذا العام خالل

كما يتوجب أيضاً االلتفات الى أداء قطاع النقل الذي شهد معدل التضخم فيه قوة 

حيث  ،وذلك نتيجة ارتفاع أسعار السيارات خالل هذا العام ،خالل الفترة األخيرة

        على أساس سنوي.   ٪8.4بلغ التضخم في أسعار السيارات 

 المستهلك أسعار مؤشر :1الرسم البياني  

 )النمو السنوي ٪)

 
 اإلدارة المركزية لإلحصاء المصدر:

 

 :  تضخم أسعار المواد الغذائية2الرسم البياني 

 )النمو السنوي  ٪)

 
 السلعيةوكالة البحوث و اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر

 

 نسكخدمات المتضخم اسعار  : 3الرسم البياني 

 )النمو السنوي ٪)

 
 اإلدارة المركزية لإلحصاءمالحظة: 
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شهر لغاية فبراير للسنة المالية  11اإليرادات والمصروفات الحكومية ) تضخم أسعار المستهلك: 1الجدول
23/2112) 

 
وزن 

 المؤشر     
 نسبة التغير الشهري

 نسبة التغيرالسنوي
1متوسط  

متوسط التغير 
 السنوي

 يوليو % 
 2112 

 أغسطس

2112 
 يوليو

2112 

أغسطس 

2112 2112 2113 

        

 4.0 4.8 1.8 2.0 0.3 0.0 18.4 األغذية والمشروبات

 7.1 6.6 12.4 12.6 0.0 4.8 0.3 السجائر والتبغ

 0.1- 4.3 2.3 2.2 0.2- 0.4- 9.3 المالبس واألحذية

 3.8 2.4 4.4 4.4 0.0 0.0 28.9 خدمات المسكن

 3.2 3.3 4.9 4.3 0.1 0.1 11.3 المفروشات ومعدات الصيانة

 1.2 3.4 0.2- 1.2- 0.5 0.0 1.6 الصحة

 1.3 2.6 2.0 1.6 0.0 0.2 7.9 النقل

 0.0 0.1 0.7- 0.1- 0.0 0.1- 4 االتصاالت

 1.9 2.9 0.5 0.5 0.2- 0.2 4.3 الترفيهية والثقافية

 0.8 1.6 4.2 4.2 0.0 0.0 3 التعليم

 0.5 2.9 2.5 2.5 0.0 0.0 3.3 المطاعم والفنادق

 2.3 4.5 0.3- 0.2 0.1 0.1 7.8 السلع والخدمات المتنوعة

المؤشر األساس
*

 81.6 0.0 0.0 2.9 2.9 2.9 2.3 

        

 2.7 3.3 2.7 2.7 0.0 0.0 100 المؤشر العام

 باستثناء المواد الغذائية والمشروبات*

المركزية لإلحصاء: اإلدارة المصدر  
 

 

 :  التضخم في القطاعات األخرى2الرسم البياني 

 )النمو السنوي ٪)

 

 اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر
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